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Οη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ην θνπαξηέην ζπλερίδνληαη. Ο ρξόλνο πηέδεη. Η αμηνιόγεζε 

πξέπεη λα θιείζεη. Οη «δαλεηζηέο» επαλέξρνληαη θάζε θνξά κε λέα κέηξα, κε πεξηζζόηεξεο 

απαηηήζεηο. Κπβεξλεηηθνί παξάγνληεο ζπλερίδνπλ λα αλαθέξνληαη ζε κηα «κεηαξξύζκηζε» πνπ 

ζα ζώζεη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζε έλα «δίθαην» θνξνινγηθό πνπ ζα «πξνζηαηεύεη» ηνπο 

αδπλάηνπο. Η ηπαγική αλήθεια όμυρ είναι πλέον θανεπή ! 

Με ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλέιαβε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ ε 

ζπγθπβέξλεζε είλαη δεζκεπκέλε λα εθαξκόζεη ηηο επηηαγέο ηνπ. Σην κεηαμύ, ε Ε.Ε. θαη ην 

Δ.Ν.Τ. πξνβάιινπλ λέεο παξάινγεο απαηηήζεηο γηα επιπλέον μέηπα, κι άλλη λιηόηηηα, πνπ 

βαζαίλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ θξίζε. Πεξηθνπέο όιν θαη πεξηζζόηεξσλ «δηο» απνζθνπνύλ 

δήζελ ζε ηαρύηεξε απνπιεξσκή ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο, ην νπνίν όκσο νινέλα δηνγθώλεηαη. 

Μεγάιν «ζύκα» ησλ εκεξώλ αλαδεηθλύεηαη ην αζθαλιζηικό, κε πεπικοπή ηυν 

ζςνηαξιοδοηικών δαπανών θαηά 1,8 δηο επξώ γηα ην 2016 θαη ηα επόκελα ρξόληα. Παξάιιεια 

αςξάνονηαι ηα όπια ηλικίαρ γηα ζπληαμηνδόηεζε θαη οι ειζθοπέρ ησλ ζπληαμηνύρσλ γηα 

πεξίζαιςε, ελώ μειώνονηαι οι παποσέρ και ζςνηάξειρ γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ 

θαη ζπληαμηνύρσλ, ζεκεξηλώλ θαη κειινληηθώλ. Με ην θοπολογικό, επηδηώθεηαη ε είζπξαμε 

πξόζζεησλ εζόδσλ ύςνπο 2 δηζ. επξώ ην 2016 θαη ην 2017, κέζα από άμεζοςρ και έμμεζοςρ 

θόποςρ. Αζθαιηζηηθό θαη θνξνινγηθό εμαζιηώλνπλ νηθνλνκηθά θαη νδεγνύλ εξγαδόκελν θαη 

ζπληαμηνύρν ζε αδπλακία επηβίσζεο. 

Η ανηιλαφκή πολιηική ηεο θπβέξλεζεο πξέπεη να ζηαμαηήζει. Μαδηθά, δπλακηθά, κε 

ελόηεηα πξέπεη λα αληηδξάζνπκε, λα θηλεηνπνηεζνύκε, λα μεζεθσζνύκε ! 

Η Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. καλεί όλοςρ ηοςρ εκπαιδεςηικούρ, ελ ππεξεζία θαη ζπληαμηνύρνπο, 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ζςλλαληηήπια ηηρ Πέμπηηρ 7 Αππιλίος δηαηξαλώλνληαο ηελ 

αληίδξαζή ηνπο ζηα ζθαγηαζηηθά επεξρόκελα κέηξα. 

 

Από ηο Διοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 
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Αζθαλιζηικό & Φοπολογικό: Σο τέμα έσει κονηά «ποδάπια» ! 
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